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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXERCICI D’ACTIVITAT VENDA AMBULANT O NO
SEDENTARIA FESTES PATRONALS 2018
DECLARACIÓN RESPONSABLE EJERCICIO DE ACTIVIDAD DE VENTA AMBULANTE O
NO SEDENTARIA FIESTAS PATRONALES 2018

DADES DEL DECLARANT / DATOS DEL DECLARANTE
Nom i llinatges / Nombre y apellidos:
DNI:
en representació de / en representación de:
NIF/CIF:
Domiciliat a / Domiciliado en:
Telèfon / Teléfono:
Email:
DADES DE L’ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
Denominació / Denominación:
Dimensions / Dimensiones:
De conformitat amb el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la
venda ambulant o no sedentaria.
De conformidad con el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
DECLAR, sota la meva responsabilitat:
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
-

Que les dades contingudes en aquest document són certes / Que los datos contenidos
en este documento son ciertos.

-

Que complesc els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici
de la venda ambulant / Que cumplo los requisitos establecidos en la normativa
reguladora vigente para el ejercicio de la venta ambulante.

-

Que la data d’inici de l’activitat és dia
d’aixecament i desmuntatge és dia
de la actividad es día de
desmontaje es día
de

-

Que es serviran les begudes en gots de cartró, no es faran servir gots de plàstic ni de
vidre ni tampoc llaunes / Que se servirán las bebidas en vasos de cartón, no se podrán
utilizar ni vasos de plástico ni de cristal ni tampoco latas.

-

Que a l’emplaçament de l’activitat, dispòs de la documentació següent o justificació per
escrit de la seva exempció / Que en el emplazamiento de la actividad, dispongo de la
documentación siguiente o justificación por escrito de su exención:
o Alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’activitat econòmiques i estar al
corrent de pagament de la tarifa o, en cas d’exempció, estar d’alta en el cens
d’obligats tributaris. / Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de
actividades económicas y estar al corriente de pago de la tarifa o, en caso de
exención, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
o Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social. / Estar
al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

de
de 2018 i la data prevista
de
de 2018 / Que la fecha de inicio
de 2018 y la fecha prevista de levantamiento y
de 2018.
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o

o

o

-

Complir les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria
d’autoritzacions de residencia i treball, si s’escau. / Cumplir las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo, si procede.
Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o
productes objecte de la venda. / Reunir las condiciones exigidas por la
normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta.
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent així com el document que
justifica que està al corrent de pagament. / Póliza de responsabilidad civil
vigente así como el documento que justifica que esta al corriente de pago.
Autoritzacions administratives sectorials pertinents per al funcionament de
l’activitat. / Autorizaciones administrativas sectoriales pertinentes para el
funcionamiento de la actividad.

Que mantindré els requisits i les condicions dels punts anteriors durant tota la vigencia i
tot l’exercici de l’activitat / Que mantendré los requisitos y las condiciones de los puntos
anteriores durante toda la vigencia y todo el ejercicio de la actividad.

Altre documentació / Otra documentación:

Sant Lluís,

de

de 2018

Signatura / Firma
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CLÁUSULA DE CONSENTIMENT SOBRE EL RGPD

1. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de
Caràcter Personal (Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d'abril de 2016 i Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre), l'informem que les
seves dades seran incorporades al sistema de tractament de dades de l'Ajuntament de
Sant Lluís, amb l'exercici dels poders atorgats a aquest Ajuntament.
2. En compliment de la normativa vigent l'Ajuntament l'informa que les dades seran
conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb l'esmentat
anteriorment.
3. La present instància fonamenta el tractament de les dades contingudes en ella, en el
compliment de missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics conferits
a aquest Ajuntament establert en el punt e) de l'article 6 apartat 1 del Reglament
General de Protecció de Dades.
4. Les dades podran ser facilitades a altres administracions sempre i quan la finalitat
compleixi amb la normativa vigent i la finalitat sigui llegítima.
5. Mentre no ens comuniqui el contrari s'entendrà que les seves dades no han estat
modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu
consentiment per a emprar-los per a les finalitats esmentades.
6. L'Ajuntament l'informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita,
transparent, adequada i pertinent; per aquest motiu l'Ajuntament es compromet a
adoptar totes aquelles mesures raonables per què aquestes es suprimeixin o rectifiquin
sense dilació quan siguin inexactes.
7. D'acord amb allò que estableix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir
els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició
al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment donat
per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'Ajuntament de Sant Lluís.
8. Podrà dirigir-se al Delegat / la Delegada de Protecció de Dades per a presentar la
reclamació que consideri oportuna.
9. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la
següent url: www.aepd.es
10. La signatura del present document implica el consentiment exprés d'aquesta clàusula.

Signatura (Nom, llinatges i DNI)

Sant Lluís,

de

de 2018
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